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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Struktur Beton Pada Gedung 

 Beton didapat dari pencampuran bahan – bahan agregat halus dan kasar 

yaitu pasir, batu, batu pecah, atau bahan semacam lainnya dengan menambahkan 

secukupnya bahan perekat semen, dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan 

reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton berlangsung 

(Dipohusodo, 1994) 

 Beton tidak dapat menahan gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa 

mengalami retak-retak. Untuk itu, agar beton dapat bekerja dengan baik dalam 

suatu system struktur, perlu dibantu dengan memberinya perkuatan penulangan 

yang terutama akan mengemban tugas menahan gaya tarik yang bakal timbul 

didalam sistem (Dipohusodo, 1994) 

 

2.2. Struktur Penahan Gempa 

 Suatu struktur bangunan tingkat harus dapat memikul beban – beban yang 

bekerja pada struktur tersebut, diantaranya beban gravitasi dan beban lateral. 

Beban gravitasi meliputi beban mati pada struktur dan beban hidup, sedangkan 

yang termasuk beban lateral meliputi beban angin dan beban gempa. 

 Tujuan dari suatu desain bangunan tahan gempa adalah mencegah 

terjadinya kegagalan struktur dan kehilangan korban jiwa, dengan tiga kriteria 

standar sebagai berikut: 

 Bila terjadi Gempa Ringan, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan 

baik pada komponen non-struktural (dinding retak, genteng dan langit – 

langit jatuh, kaca pecah, dsb) maupun pada komponen strukturalnya 

(kolom dan balok retak, dsb). 

 Bila terjadi Gempa Sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan pada 

komponen non-strukturalnya akan tetapi komponen strukturalnya tidak 

boleh rusak. 

 Bila terjadi Gempa Besar, bangunan boleh mengalami kerusakan baik 

pada komponen non-struktural maupun komponen strukturalnya, akan 
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tetapi jiwa penghuni bangunan tetap selamat, artinya sebelum bangunan 

runtuh masih cukup waktu bagi penghuni bangunan untuk 

keluar/mengungsi ketempat aman. 

 

2.3. Pembebanan Pada Gedung 

 Berdasarkan peraturan Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk 

Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002) dan Standar Perencanaan Ketahanan 

Gempa Untuk Stuktur Bangunan Gedung (SNI 1726-2002), struktur sebuah 

gedung harus direncanakan kekuatannya terhadap beban-beban berikut: 

1. Beban Mati (Dead Load), dinyatakan dengan lambang DL 

2. Beban Hidup (Live Load), dinyatakan dengan lambang LL 

3. Beban Gempa (Earthquake Load), dinyatakan dengan lambang E 

 

2.3.1. Beban Mati 

 Beban mati adalah berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat 

tetap, termasuk segala beban tambahan, finishing mesin-mesin serta peralatan 

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

 

2.3.2. Beban Hidup 

 Beban hidup yang diperhitungkan adalah beban hidup selama masa layan. 

Beban hidup selama masa konstruksi tidak diperhitungkan karena diperkirakan 

beban hidup masa layan lebih besar daripada beban hidup masa konstruksi. Beban 

hidup yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

a) Beban Hidup Pada Lantai Gedung 

Beban hidup yang digunakan mengacu pada standar pedoman pembebanan 

yang ada, yaitu sebesar 250 kg/m2. 

b) Beban Hidup Pada Atap Gedung 

Beban hidup yang digunakan mengacu pada standar pedoman pembebanan 

yang ada, yaitu sebesar 100 kg/m2. 
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2.3.3. Beban gempa 

 Beban gempa adalah beban yang timbul akibat percepatan getaran tanah 

pada saat gempa terjadi. Untuk merencanakan struktur bangunan tahan gempa, 

perlu diketahui percepatan yang terjadi pada batuan dasar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 6 

wilayah zona gempa. 

 Struktur yang akan direncanakan terletak di kota Malang. Berdasarkan 

SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahan Gempa Rumah dan 

Gedung, daerah malang terlatak pada wilayah gempa zona 4. Berikut ini adalah 

grafik dan tabel respon spektra pada wilayah gempa zona 4 untuk kondisi tanah 

lunak, tanah sedang, tanah keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Respon Spektrum Wilayah Gempa 4 (Sumber : SNI 03-1726-2002) 
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Tabel 2.1. Percepatan Puncak Bantuan Dasar dan Percepatan Puncak Muka Tanah  

Untuk Masing – Masing Wilayah Gempa Indonesisa (Sumber : SNI 03-1726-

2002). 

Wilayah 

Gempa 

Percepatan 

Puncak 

Batuan Dasar 

(g) 

Percepatan Puncak Muka Tanah Ao (g) 

Tanah 

Keras 

Tanah 

Sedang 

Tanah 

Lunak 

Tanah 

Khusus 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.03 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.04 

0.12 

0.18 

0.24 

0.28 

0.33 

0.05 

0.15 

0.23 

0.28 

0.32 

0.33 

0.08 

0.20 

0.30 

0.34 

0.36 

0.38 

Diperlukan 

evaluasi 

khusus di 

setiap 

lokasi 

 

Tabel 2.2. Kriteria Respon Spektrum Gempa (Sumber : SNI 03-1726-2002) 

Wilayah 

Gempa 

PGA 

(g) 

Tanah Keras 

Tc = 0.5 s 

Tanah Sedang 

Tc = 0.6 s 

Tanah Lunak 

0.4 < Tc < 1.0 s 

 Rock Tc = 0.4s Ao Ar Ao Ar Ao Ar Tc 

1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09 0.45 

2 0.1 0.12 0.15 0.15 0.23 0.23 0.33 0.57 

3 0.15 0.18 0.23 0.22 0.33 0.3 0.5 0.67 

4 0.2 0.24 0.3 0.28 0.42 0.34 0.64 0.75 

5 0.25 0.29 0.36 0.33 0.5 0.36 0.76 0.84 

6 0.3 0.33 0.42 0.36 0.54 0.36 0.84 0.93 

 

 

2.3.4. Arah Pembebanan Gempa 

 Dalam merencanakan perencanaan gempa kita harus memperhatikan arah 

dari gempa yang terjadi. Karena itu kita harus meninjau pembebanan gempa 

dengan dua arah baik dalam arah x bangunan dan arah y bangunan. Beban gempa 

diperhitungan terhadap empat arah kombinasi dengan arah utama sebesar 100% 
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dan arah tegak lurusnya sebesar 30%. Berikut adalah empat kombinasi gempa 

tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kombinasi Arah Beban Gempa (Sumber : SNI 03-1726-2002) 

 

2.3.5. Kombinasi Pembebanan 

 Dengan mengacu pada kombinasi pembebanan SNI 03-1726-2002, 

terdapat standar kombinasi sebagai berikut: 

 1,4 DL 

 1,2 DL + 1,6 LL 

 1.2 DL + 1,0 LL + 1,0 EX + 0,3 EY + 0,8 WX + 1,3 WY 

 1,2 DL + 1,0 LL – 1,0 EX – 0,3 EY – 0,8 WX – 1,3 WY 

 1,2 DL + 1,0 LL + 0,3 EX + 1,0 EY + 1,3 WX + 0.8 WY 

 1,2 DL + 1,0 LL – 0,3 EX – 1,0 EY – 1,3 WX – 0,8 WY 

 0,9 DL + 1,0 EX + 0,3 EY + 0,8 WX + 1,3 WY 

 0,9 DL – 1,0 EX – 0,3 EY – 0,8 WX – 1,3 WY 

 0,9 DL + 0,3 EX + 1,0 EY + 1,3 WX + 0,8 WY 

 0,9 DL – 0,3 EX – 1,0 EY – 1,3 WX – 0,8 WY 

 

Keterangan: 
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DL  =  Beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, 

 termasuk dinding, lantai atap, plafond, partisi tetap, tangga dan 

 peralatan layan tetap; 

LL = Beban hidup yang digunakan oleh penggunaan gedung, termasuk 

 kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan 

 dan  lain-lain; 

E  = beban gempa; 

W  = Beban angin. 

 

2.4. Konstruksi Beton Bertulang 

2.4.1. Kuat Beton Terhadap Gaya Tekan 

 Perilaku komponen struktur beton bertulang pada waktu menahan beban 

diantaranya ialah gaya aksial, gaya geser, puntiran ataupun merupakan gabungan 

dari gaya-gaya tersebut. Secara umum dapat dipahami bahwa perilaku tersebut 

tergantung pada hubungan tegangan – regangan yang terjadi didalam beton dan 

juga jenis tegangan yang ditahan. (Dipohusodo I, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tegangan Tekan Benda Uji Beton (Sumber : Dipohusodo I, 1994) 

 

2.4.2. Kuat Beton Terhadap Gaya Tarik 

 Nilai kuat tekan dan tarik beton tidak berbanding lurus, setiap usaha 

perbaikan mutu kekuatan tekan hanya disertai peningkatan kecil nilai kuat 
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tariknya. Suatu perkiraan kasar dapat dipakai, bahwa nilai kuat tarik bahan beton 

normal hanya berkisar antara 9% - 15% dari kuat tekannya. (Dipohusodo I, 1994) 

 Kuat tarik bahan beton dapat ditentukan melalui pengujian split cylinder 

yang umumnya memberikan hasil yang lebih baik dan lebih mencerminkan kuat 

tarik yang sebenernya. Tegangan tarik yang timbul sewaktu benda uji terbelah 

disebut sebagai split cylinder strength, diperhitungakan sebagai berikut: 

   𝑓𝑡 =
2

𝜋

𝑃

𝐿𝐷
 

Keterangan: ft = kuat tarik belah (N/m2) 

  P = beban pada waktu belah (N) 

  L = panjang benda uji silinder (m) 

  D = diameter benda uji silinder (m) 

 

2.4.3. Baja Tulangan 

 Beton tidak dapat menahan gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa 

mengalami retak-retak. Untuk itu, agar beton dapat bekerja dengan baik dalam 

suatu sistem struktur, perlu dibantu dengan memberinya perkuatan penulangan 

yang terutama akan mengembam tugas menahan gaya tarik yang bakal timbul di 

dalam sistem. (Dipohusodo I, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Diagram Tegangan Regangan Batang Tulangan Baja (Sumber : 

Dipohusodo I, 1994) 
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2.5. Dasar – Dasar Perencanaan Struktur 

2.5.1. Perencanaan Pelat 

 Pelat adalah merupakan komponen struktur bangunan yang berfungsi 

untuk menerima beban hidup secara langsung. Pada pelat yang dibatasi balok 

pada keempat tepinya, perbandingan sisi panjang dan sisi lebar plat akan 

mempengaruhi model penulangan dari plat. Sebagai contoh, untuk plat dimana 

perbandingan sisi panjang (ly) dan sisi pendeknya (lx) lebih dari 2 dapat dipakai 

penulangan satu arah, sedangkan bila perbandingan sisi panjang (ly) dan sisi 

pendek (lx) plat kurang dari 2 dapat dipakai sistem penulangan dua arah. (Yunan 

Rusdianto dan Zamzami E, 2005) 

 

Tabel 2.3. Tebal Minimum Balok Non Prategang atau Pelat Satu Arah (Sumber: 

Yunan Rusdianto dan Zamzami E, 2005) 

Tebal minimum, h 

Komponen 

Struktur 

Dua Tumpuan 
Satu Ujung 

Menerus 

Kedua ujung 

menerus 
Kantilever 

Komponen tidak mendukung atau menyatu dengan partisi atau 

konstruksi lain yang akan rusak karena lendutan yang besar 

Pelat Solid 

Satu Arah 

𝐿𝑛

20
 

𝐿𝑛

24
 

𝐿𝑛

28
 

𝐿𝑛

10
 

Balok atau 

Pelat Satu 

Arah 

𝐿𝑛

16
 

𝐿𝑛

18,5
 

𝐿𝑛

21
 

𝐿𝑛

8
 

Keterangan: 

Ln = Bentang bersih pelat dalam mm. 

Nilai yang diberikan harus digunakan untuk komponen struktur untuk beton 

normal (wc = 23 Mpa) dan mutu tulangan 400 Mpa. Untuk tulangan selain 400 

Mpa, nilai pada tabel harus dikalikan dengan (0,4 + 
𝑓𝑦

700
). 

 Tebal minimum pelat h min = 
𝐿𝑛

21
(0,4 +

𝑓𝑦

700
) 
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2.5.2. Perencanaan Balok 

 Dala proses perencanaan diberikan nilai – nilai momen lentur, rasio 

modulus elastisitas, dan tegangan – tegangan kerja ijin, untuk kemudian 

menetapkan nilai – nilai b, d, dan As. (Dipohusodo I, 1994) 

h

b

d

garis netral

x = md

?d = lengan momen dalam

fc' Ijin

fs Ijin
n

p q

o r

u t s NT

ND

 

Gambar 2.5. Penampang Balok Ideal (Sumber: Dipohusodo I, 1994) 

 

  
𝑞𝑟

𝑞𝑠
=

𝑜𝑟

𝑢𝑠
  atau,   𝑚 =

𝑥𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑑
=

𝑓𝑐
′𝑖𝑗𝑖𝑛

𝑓𝑐
′𝑖𝑗𝑖𝑛+

𝑓𝑠𝑖𝑗𝑖𝑛

𝑛

 

m didefinisikan sebagai rasio dari x ideal terhadap tinggi efektif d. 

 

 

2.6. Metode Perencanaan Struktur 

 Di dalam Tugas Akhir ini bangunan Mall Dinoyo City Malang di redesign 

berdasarkan SNI 03-1726-2002 sebagai acuan dalam Standar Perancanaan 

Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung. Struktur bangunan akan di 

analisa model struktur gedung beton bertulang sebagai acuan dengan metode 

Sistem Rangka Pemikul Momen. 

 

2.7. Ketentuan - ketentuan Untuk Sistem Rangka Pemikul Momen 

 Ketentuan - ketentuan untuk Sistem Rangka Pemikul Momen ini diambil 

berdasarkan dari Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan 

Gedung (SNI 03-2847-2002) pasal 23.10. 

 

2.7.1. Detail Penulangan 
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 Bila beban aksial terfaktor pada komponen struktur tidak melebihi 

(Agf’c/10). Bila beban aksial tekan terfaktor pada komponen melebihi (Agf’c/10), 

maka 2.11.4 harus dipenuhi kecuali dipasang tulangan spiral sesuai persamaan. 

 

2.7.2. Kuat Geser 

 Kuat geser rencana balok, kolom dan konstruksi pelat dua arah yang 

memikul beban gempa tidak boleh kurang daripada: 

1) Jumlah gaya lintang yang timbul akibat termobilisasinya kuat lentur 

minimal komponen struktur pada setiap ujung bentang bersihnya dan gaya 

lintang akibat beban gravitasi terfaktor. 

2) Gaya lintang maksimum yang diperoleh dari kombinasi beban rencana 

termasuk pengaruh beban gempa, E, dimana E diambil sebesar duakali 

nilai yang ditentukan dalam peraturan perencanaan tahan gempa. 

 

 Untuk kententuan penulangan geser minimum tersebut terutama untuk 

menjaga agar apabila timbul beban yang terduga pada komponen struktur yang 

mungkin akan mengakibatkan kerusakana (kegagalan) geser. (Dipohusodo I, 

1994) 

    𝐴𝑣 =
1

3

𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦
 

Keterangan: 

Av = luas penampang tulangan geser total dengan jarak spasi antar-tulangan s, 

untuk sengkang keliling tunggal Av = 2 As, di mana As adalah luas 

penampang batang tulangan sengkang (mm2). 

bw   =  lebar balok, untuk balok persegi = b (mm). 

s     =  jarak pusat ke pusat batang tulangan geser ke arah sejajar tulangan 

pokok memanjang (mm). 

fy =  kuat luluh tulangan geser (MPa). 

 

2.7.3. Balok 

1) Kuat lentur positif komponen struktur lentur pada muka kolom tidak boleh 

lebih kecil dari sepertiga kuat lentur negatifnya pada muka tersebut. Baik 

kuat lentur negative maupun kuat lentur positif pada setiap irisan 
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penampang disepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperlima kuat 

lentur yang tersebar yang disediakan pada kedua muka-muka kolom di 

kedua ujung komponen struktur tersebut. 

2) Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus dipasang 

sengkang sepanjang jarak dua kali tinggi komponen struktur diukur dari 

muka perletakan kearah tengah bentang. Sengkang pertama harus 

dipasang pada jarak tidak lebih daripada 50mm dari muka perletakan. 

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi: 

a. d/2. 

b. Delapan kali diameter tulangan longitudinal terkecil. 

c. 24 kali diameter sengkang. 

d. 300mm. 

3) Sengkang harus dipasang di sepanjang bentang balok dengan spasi tidak 

melebihi d/2 

 

2.7.4. Kolom 

1) Spasi maksimum sengkang ikat yang dipasang pada rentang l0 dari muka 

hubungan balok-kolom adalah s0. Spasi s0 tersebut tidak boleh melebihi: 

a. Delapan kali diameter sengkang ikat, 

b. 24 kali diameter sengkang ikat, 

c. Setengah dimensi penampang terkecil komponen struktur, 

d. 300mm 

 Panjang l0 tidak boleh kurang daripada nilai terbesar berikut ini 

a. Seperenam tinggi bersih kolom, 

b. Dimensi terbesar penampang kolom, 

c. 500mm 

2) Sengkang ikat pertama harus dipasang pada jarak tidak lebih daripada 

0.5s0 dari muka hubungan balok-kolom. 

3) Tulangan hubungan balok-kolomharus memenuhi: 

Pada sambungan-sambungan elemen portal kekolom harus disediakan 

tulangan lateral dengan luas tidak kurang daripada yang diisyaratkan 

dalam persamaan Av = 
75√f′c.bw.s

(1200)fy
 dan dipasang didalam kolom sejauh 
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tidak kurang daripada tinggi bagian sambunganpaling tinggi dari elemen 

portal yang disambung, kecuali untuk sambungan yang bukan merupakan 

bagian dari system utama penahan beban gempa, yang dikekang pada 

keempat sisinya dan oleh balok atau pelat yang mempunyai ketebalan 

yang kira-kira sama. 

4) Spasi sengkang ikat pada sembarang penampang kolom tidak boleh 

melebihi 2.s0. 

 

2.8. Kondisi Penulangan Pada Balok Beton 

2.8.1. Tulangan Yang Diperlukan 

 Beton bertulang direncanakan mengalami keruntuhan secara perlahan dan 

bertahap. Hal tersebut dimungkinkan apabila tulangan beton terlebih dahulu 

meleleh sebelum regangan beton mencapai maksimum (under-reinforced). 

Dengan dasar perencanaan tersebut, SK-SNI-T-15-1991-03 pasal 3.3.3. 

membatsai jumlah tulangan tersebut berkaitan dengan ratio penulangan (ρ). 

Sedangkan arti ratio penulangan adalah perbandingan antara jumlah luas 

penampang tulangan baja tarik terhadap luas efektif penampang 𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏.𝑑
. 

Pembatasan dimaksud dalam SK-SNI-T-15-1991-03 pasal 3.3.3. adalah rasio 

penulangan maksimum yang diizinkan, dibatas sebesar 0,75 kali rasio penulangan 

keadaan seimbang (ρb), ρmaks=0,75.ρb, sedangkan rasio tulangan seimbang (ρb). 

Menurut SK-SNI-T-15-1991-03 pasal 3.1.4(3) adalah sebesar 𝜌𝑏 =

0,85. 𝛽1 (
𝑓𝑐
′.600

𝑓𝑦.(600+𝑓𝑦)
) dan rasio penulangan minimum menurut SK-SNI-T-15-

1991-03 pasal 3.3.5(1) adalah sebesar 𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1,4

𝑓𝑦
. Syarat rasio penulangan beton 

bertulang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: ρmin < ρperlu < ρmaks, jika ρ < 

ρmin, maka ρ yang diambil adalah ρmin. Struktur harus direncanakan sampai semua 

penampang mempunyai kuat rencana minimum sama dengan kuat perlu, yang 

dihitung berdasarkan kombinasi beban gaya terfaktor. Persyaratan tersebut 

disederhanakan menjadi sebagai berikut: Mu = ϕ . Mn, dimana Mn = As . fy . (d-

a/2), sedangkan 𝑎 =
𝐴𝑠.𝑓𝑦

0,85.𝑓𝑐
′.𝑏

. Untuk mencari ratio penulangan (ρ) yang akan 

menentukan luas tulangan dari satu penampang beton bertulang dapat digunakan 



16 
 

 
 

rumus 𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
0,85.𝑓𝑐

′

𝑓𝑦
(1 − √1 −

2𝑀𝑛

0,85.𝑓𝑐
′.𝑏.𝑑2

). Luas tulangan yang diperlukan 

adalah As=ρ.b.d, dan jarak tulangan yang diperlukan sebesar 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
𝜋

4
.𝐷𝑡𝑢𝑙

2 .𝑏

𝐴𝑠1
 dan 

jarak tulangan maksimum adalah Smaks=3.h (SK-SNI-T-15-1991-03 pasal 3.16.6). 

Kontrol kekuatan plat: kekuatan plat harus memenuhi syarat: ϕMn > Mu dan As  > 

Asmin dimana: 

Asmin = 0.002b.h       ……….. (2.1) 

 

2.8.2. Kapasitas Pada Balok 

2.8.2.1.Desain Penampang Dengan Tulangan Tunggal 

 Permasalahan desain penampang persegi beton terhadap beban lentur 

dengan tulangan tunggal (tanpa tulangan tekan) adalah menentukan luas tulangan 

yang diperlukan As dengan terlebih dahulu mengetahui unsure-unsur penampang 

beton yang terdiri dari: ukuran penampang dengan lebar, b dan tinggi efektif, d; 

momen berfaktor, Mu; mutu beton, fc; dan mutu tulangan, fy. Gambar  2.7 

memperlihatkan penampang, distribusi regangan dan diagram gaya dari 

penampang persegi bertulangan tunggal pada kondisi batas yang menerima beban 

lentur. 

Resultan gaya tarik tulangan sebagaimana rumus 2.2 

Ts = As . fy        ……… (2.2) 
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Gambar 2.6. Penampang Persegi Bertulangan Tunggal 

 

Resultan gaya tekan beton sebagaimana rumus 2.3 

Cc = 0,85.fc’.a.b       ………. (2.3) 

dengan a: kedalaman tegangan tekan persegi ekivalen (mm). 

syarat keseimbangan gaya horizontal memberikan rumus 2.4 

Cc = Ts         ………. (2.4) 

dengan memasukan rumus 2.2 dan 2.3 kedalam rumus 2.4 didapat kedalam 

tegangan tekan persegi ekivalen diperoleh rumus 2.5 

a = As . fy / 0,85 . fc’ . b      ………. (2.5) 

dengan mendifinisikan rasio tulangan tarik terhadap penampang efektif 

sebagaiman rumus 2.6 

ρ = As / b.d        ………. (2.6) 

maka persamaan 2.5 dapat diselesaikan menjadi. 

(a/d) = (ρ.fy) / (0,85.fc’)      ………. (2.7) 

dengan; 

a = βx         ………. (2.8) 

untuk, fc’ ≤ 30 MPa, nilai β = 0,85 dan untuk fc’ ≥ 35 MPa, nilai β = 0,85 - 

[0,001.(fc’-30)]. 

Pasangan kopel gaya tarik tulangan Ts dan gaya tekan beton Cc dapat memberikan 

kekuatan lentur nominal (momen dalam), 

Mn = Ts (d-(a/2))       ………. (2.9) 

atau, 

Mn = Cc (d-(a/2))       ………. (2.10) 

Dengan memasukan rumus 2.2 dan rumus 2.6 kedalam rumus 2.9 didapat momen 

nominal, 

Mn = ρ fy (1-0,59 ρ (fy / fc)).b.d2     ………. (2.11) 

Dengan mendifiniskan koefisien lawan, 

Rn = ρ fy (1-0,59 ρ (fy / fc))      ………. (2.12) 

Rumus 2.11 menjadi rumus 2.13 

Mn = Rn . b.d2 atau Rn = Mn / b.d2     ………. (2.13) 
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Dengan menetapkan besarnya rasio tulangan tarik diantara ambang batas 

minimum dan maksimum yang diisyratkan, yaitu: 

ρ ≥ ρmin = 1,4/fy dan ρ ≤ ρmaks = 0,75 ρb 

dengan: 

ρb = β (0,85.fc’/fy).(600/600+fy)     ……... (2.14) 

 

2.8.2.2.Desain Penampang Dengan Tulangan Rangkap  

 Bila suatu penampang beton terdapat tulangan tarik yang dipasang di 

daerah tarik dan tulangan tekan dipasang di daerah tekan, maka keadaan tersebut 

disebut penampang bertulangan rangkap. Gambar 2.8 memperlihatkan 

penampang, distribusi regangan dan diagram gaya dari penampang persegi 

bertulangan rangkap pada kondisi batas yang menerima beban lentur dengan 

tulangan tekan sudah meluluh. Dalam hal tersebut analisis penampangnya 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) bagian penampang beton bertulangan 

tunggal, dan (2) bagian yang membentuk pasangan kopel antara tulangan tekan 

dengan tulangan tarik. 

 

Gambar 2.7. Penampang Persegi Bertulangan Rangkap 
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a. Bagian Pertama

Sebagaimana gambar 2.8c, dengan mendifinisikan koefisien pembanding

tulangan tekan terhadap tulangan tarik,

δ = As’/As = ρ’/ρ      ..……. (2.15)

ditinjau bagian pertama yaitu penampang bertulangan tunggal dengan luas

tulangan:

As1 = (As – As’) atau ρ1 = ρ – ρ’    .…….... (2.16)

Dengan memasukan rumus 2.15 kedalam rumus 2.16 didapat rumus 2.17

ρ1 = (1 – δ) ρ       ..……... (2.17)

berdasarkan rumus 2.11, maka momen nominal bagian pertama dapat

ditulis sebagai:

Mn1 = ρ1 fy (1-0,59 ρ1 (fy / fc)).b.d2    ..……... (2.18)

Dengan memasukkan rumus 2.17 ke dalam rumus 2.18 didapat rumus 2.19

(Mn1/bd2) = Rn1 = (1-δ)ρ fy(1-(0,59(1-δ) ρ (fy/fc’))   ………. (2.19)

b. Bagian Kedua

Ditinjau dari gambar 2.8d, yaitu bagian yang membentuk pasangan kopel

antara luas tulangan tekan As’ sama dengan As2. Pasangn kopel gaya tarik

tulangan Ts2 dan gaya tekan tulangan Ts’ dapat memberikan momen

nominal (momen dalam),

Mn2 = Ts’ (d-d’)

atau:

Mn2 = As’ fy (d-d’)      ………. (2.20)

Dengan mendifinisikan d’= ζd, rumus 2.30 menjadi:

Mn2 = ρ’bdfy(1-ζ)

atau:

𝑀𝑛2

𝑏𝑑2
= 𝑅𝑛2 = 𝛿𝜌𝑓𝑦(1 −ζ)      ...…….. (2.21)

Jumlah momen nominal bagian pertama dan kedua:

Mn = Mn1 + Mn2

atau:

Mn/bd2 = (1-δ)ρ fy(1-0,59(1-δ)ρfy-fc)+ δ ρ fy(1-δ)   ….…… (2.22)


